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mavi suların derinliğindeki eliniz

Profesyonel veya amatör balıkçılar için, 
insan davranışlarını robotik uyarlayan, yeni nesil, 

elektirikli jig-olta, balık avlama makinası

NOX DEEP D-30 
Elektrikli olta + Jig + Dowringer 

+ Çıkrık + Mini ırgat 

İnsansız; robotik insan 
davranışlarıyla balık avlama !..



Bırakın Nox Deep 
bildiği işi yapsın

• Kendi başına avlanma yeteneği
• Balık yakalandıktan sonraki hareketlere otomatik 
 kendisi karar verme
• Büyük balıklarda misina koparma yüklerini minimuma indirme
• Farklı jig aksiyonları yapabilme
• Olta takımının iniş ve çıkışlarında yakalanan balığı hissedip 
 kontrollü olarak yukarı çekme
• Makinanın drag gücü ve çekme gücünü butonla ayarlayabilme
• Balık yakalandıktan sonra kafa atmalarda 
 misinayı otomatik bırakma
• Düşük ve yüksek ağırlıkla (Kurşun) çalışma
• Akıntılı denizlerde kalama bırakma
• Manyetik güçlü drag sistemi. (Sürükleme gücü)
• Çapa ve iskandil ipi çekme (Irgat)
• İstendiğinde el ile hissederek balık yakalama
• Daha uzun ve daha kalın misina (ip misina 1,00 mm 1300 metre)
• Yeni ve farklı birçok avlanma yöntemleri
• Microcontroller, elektronik kart ve yazılım

Neden Nox Deep?
• Çift planet redüktörlü, fırçasız motor (bldc)
• 128 x 64 grafik LCD ekran
• Kolay anlaşılır menü ve ekrandan işlem takibi
• Ters kutup, akü bağlantılarında tam koruma
• Özel krom akü maşaları
• Çok düşük ses seviyesi (55 db)
• Dönen aksamlarda hybrit seramik rulman
• 12v dc - 24v dc ile çalışabilme
• Tüm ayarları detaylı olarak yapabilme
• Su sızdırmazlık
• Düşük enerji sarfiyatı
• Olta takımının tabana inişi esnasında otomatik hız kontrolü
• USB’den güncellenebilir yazılım
• Alüminyum döküm gövde
• Korozyona dayanıklı asit daldırma boya
• 10 - 1000 m arası derinliklerde, kalın misina ile çalışma
• 500 - 2000 gr arası ağırlıkla (kurşun) çalışabilme
• Ağırlık 12 kg

Teknik Özellikler

128 x 64 grafik LCD ekran

Büyük balık yakalamanın heyecanını ve keyfini yaşayın;
Tecrübeyi ve zor işleri teknolojiye bırakın. Teknenizde 
kendinize ve dostlarınıza zaman ayırın. Robotik hareketler 
yaparak balığınızı yakalayan, Nox Deep farkını yaşayın.

Siz; ben yakalamak ve hissetmek istiyorum derseniz!
Misinayı elinize alıp balığı kendiniz yakalayın, 
yukarı çekme işini Nox Deep’e bırakın.


